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LIJSTTREKKERSDEBAT
Zoals inmiddels goed gebruik, wordt er voorafgaand aan de
verkiezingen een lijsttrekkersdebat georganiseerd. Dit keer
vond deze plaats op woensdagavond 9 maart in het Koutershof in
Rijsbergen. Onze lijsttrekker Lieke debatteerde met Twan (CDA)
over het thema ‘buitengebied’ en met Rachel (VVD) over het
thema ‘ondernemen’. Tot slot hield iedere lijsttrekker nog een
eindpitch met daarin waarom de kiezers op hun partij moeten
stemmen. Het lijsttrekkersdebat kun je hier terugkijken.

VERKIEZINGEN

Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Spannende dagen voor ONPL, maar we hadden er alle
vertrouwen in dat we er alles aan gedaan hadden om onszelf
zichtbaar te maken. Zowel on- als offline. Het enige wat we die
dagen nog hoefden te doen was afwachten. En op 16 maart rond
middernacht kwam, na een aantal overweldigende uitslagen,
het bijna ongelooflijke bericht: ONPL krijgt 5 zetels en wordt
daarmee de grootste partij van gemeente Zundert. Wauw! We
waren zo blij met z’n allen en we zijn iedereen van onze fijne
partij ontzettend dankbaar. Dit hebben we echt met alle leden
samen gedaan. Grote dank daarvoor!

ZITTING

Tijdens de officiële zitting op maandag 21 maart werd de
uitslag van 16 maart nog eens bevestigd. Tijdens die zitting was
het officieel: ONPL krijgt 5 zetels en is de grootste partij van
Zundert.

INFORMATEUR

In de gemeente Zundert is het een soort ‘gentlemen’s
agreement’ dat de grootste partij de (in)formatiefase oppakt
en het proces daaromtrent regelt. Na de verkiezingsuitslag op
woensdag 16 maart is de top 5 van ONPL die donderdag dus
meteen samen gaan zitten om het een en ander te regelen.
Hierbij sloot ‘s avonds ook de informateur aan die wij voor ogen
hadden, namelijk David Bömer. David gaf aan informateur voor
ons te willen zijn en er erg veel zin in te hebben. Maandag 21
maart stelden we, na de officiële zitting, onze informateur voor
aan de andere partijen. Zij gingen unaniem akkoord met onze
keuze. Ook onze leden gaven aan blij te zijn met onze keuze
voor David. Dit is voor ons erg belangrijk. David heeft in de week
van 21 t/m 27 maart gesprekken gevoerd met alle partijen.
Naar aanleiding hiervan zal hij een advies opmaken, wat tijdens
een raadsbijeenkomst op dinsdag 5 april bekendgemaakt wordt.

AFSCHEID OUDE RAAD

Op 24 maart werd er afscheid genomen van de ‘oude raad’.
Hoewel er best wat leden terug zullen komen, waren er toch
ook acht raadsleden die afscheid namen. Sommigen omdat ze
vrijwillig wilden stoppen, anderen omdat de verkiezingsuitslag
daartoe dwong. Bij ONPL nam niemand afscheid. Na mooie
woorden van de burgemeester, fractievoorzitters en raadsleden
die afscheid namen, volgde nog een borrel. Maar niet voordat
Louis van den Broek, die 12 jaar raadslid was voor het CDA,
fractievoorzitter was bij die partij en plaatsvervangend

raadsvoorzitter was, benoemd werd tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Hij ontving de Koninklijke Onderscheiding voor
zijn jarenlange inzet. Wij feliciteren Louis van harte met deze
welverdiende onderscheiding!
Op vrijdagavond 25 maart namen we nog eens informeel
afscheid van de ‘oude raad’ onder het genot van een etentje
en een borrel bij restaurant De Tijd in Rijsbergen. Velen waren
hierbij aanwezig. Het was een gezellig samenzijn!

INSTALLATIE NIEUWE RAADSLEDEN

Waar we op 24 maart afscheid namen van de oude raad, werd
op 30 maart alweer de nieuwe raad geïnstalleerd. Bij ONPL was
het voor Ellie, Lieke en Jos niets nieuws. Lieke en Jos zaten
immers al vier jaar in de gemeenteraad, Ellie zelfs al 12 jaar.
Maar omdat we 5 zetels hebben behaald, werden er nog twee
raadsleden geïnstalleerd. Johan Vissers en Roy Doomen zijn
vanaf nu ook raadslid voor ONPL. En daar zijn wij allemaal
hartstikke blij mee! Naast Johan en Roy zijn er nog zes nieuwe
raadsleden geïnstalleerd. De anderen zaten, net als Ellie, Jos
en Lieke, al eerder in de raad en zijn dus niet per se ‘nieuw’,
maar legden wel opnieuw de eed of belofte af. Wij feliciteren
alle 19 raadsleden die (opnieuw) zijn geïnstalleerd!
Tevens werden tijdens deze avond de prachtige schilderijen
van ons koningspaar onthuld in de raadszaal. De kunstwerken,
waarin verschillende Zundertse elementen waren verwerkt,
zijn gemaakt door Mieke van Zundert.

ACHTERBANVERGADERING

Op maandag 11 april vindt onze maandelijkse achterban weer
plaats. We gaan om 20.00 uur van start bij Café ‘In den Anker’
(Rucphenseweg 35 in Zundert). Wil je deze bijwonen? Stuur dan
een e-mail naar info@onplzundert.com.

BEDANKT KIEZERS!
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: kiezers bedankt! Wij
kijk ernaar uit om in de komende raadsperiode voor jullie aan
de slag te gaan!

